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A Revista ESMAT chega à sua décima segunda edição consolidando a meta já
estabelecida de captação de artigos externos. A busca maior por exogenia atende às
exigências da Capes para a obtenção de estratos superiores do periódico, não se
descurando, entretanto, da captação de trabalhos de excelência provenientes do
estado do Tocantins.
Nesse sentido, integram a presente edição 6 artigos com endogenia, a saber: Os
direitos humanos e do ambiente na encruzilhada do neoconstitucionalismo com o novo
constitucionalismo latino-americano, de Marco Anthony Steveson Villas Boas; A
hermenêutica filosófica e a lógica do razoável: instrumentos hábeis à efetividade da
tutela jurisdicional, de Glacielle Borges Torquato; Justiça restaurativa como instrumento
de efetividade da tutela jurisdicional ao dependente químico, de Maria Edna de Jesus
Dias; Princípios vida e responsabilidade: o agir humano na contemporaneidade a partir
das ideias de Hans Jonas, de Patrícia Medina, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro
Oliveira, Márcia Mesquita e Graciela Maria Barros; O instituto da mediação e da
conciliação sob a perspectiva do novo Código de Processo Civil, de Patrícia Francisco da
Silva; e Análise da (in)aplicabilidade das políticas públicas de saúde ao dependente
químico na comarca de Colinas do Tocantins/TO: resoluções pactuadas pelo
magistrado e a rede socioassistencial, de Bernardino Cosobeck da Costa.
O processo de expansão e internacionalização da Revista ESMAT se mostra ainda mais
evidente nesta edição. Assim é que a integram artigos de 4 países: Rússia, França, Bolívia
e Portugal. Respectivamente, Leonid Golovko traz em seu artigo o tema: A proteção
das liberdades e direitos fundamentais pelo juiz nas fases preparatórias do processo
penal russo. Jean-Paul Céré aborda o tema A noção de tortura, de tratamentos
desumanos e degradantes na jurisprudência da corte europeia de direitos humanos.
Por seu turno, Adalid Contreras Baspiniero traz o tema Direitos humanos e viver
bem/bem viver. Fechando a presente edição, José Mouraz Lopes promove uma
discussão sobre a pena privativa de liberdade, abordando o tema Pensar, hoje, a
execução da pena de prisão.
Os prestigiados leitores da Revista ESMAT são agraciados nesta edição com artigos de
grande qualidade e excelência, cujas produções jurídicas, colhidas de capacitados
pesquisadores e juristas de cinco diferentes países, representam interessantes e
peculiares visões sobre temas do fascinante universo jurídico.
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